
Malte Commercial tank anläggningar är anpassade 
och godkända för klass III produkter, som Diesel, HVO, 
Tallolja, RME eller liknande. Den klarar också klass 1 
produkter som inte är till fordon och inte har krav på 
gasretur steg1.
 
Den klarar upp till 2 produkter och blir producerad i 
storlekar från 20,5 till 60,5 m3, med ett eller 2 fack. Malte 
Commercial tank passar  på industri, byggen och platser 
där behovet inte är på mer en 2 produkter.
 
Som köpare kan man välja mellan stor och liten          
plattform beroende på behov och plats. Malte Commer-
cial tank kan beställas med färdig monterad plattform 
eller  flat packad, kunden får själv bygga plattformen 
och på så vis spara pengar på installation.
 
Malte Commercial  är byggd efter det regelverk som 
alla modeller måste följa. Förstärkningar i uppsam-
lingskaret gör att den inte har flera väggar än 2, Vanna                        
(Uppsamlingskar) och Tank.
 
Utvändigt är den coatad i C4 kvalitet med tankens utsi-
da har coating  i C3 kvalitet. Andra varianter av coating 
kan ni få på förfrågan.
 
Anläggningen har ett elskåp med intern el central, och 
plats för nivåmätning, larm, modem mm.
Man kan utrusta denna anläggning med pumpar och 
kortterminaler av de flesta förekommande fabrikat.
 
Anläggningen uppfyller kraven på 12-års besiktningsin-
tervall.
Alla våra Commercial-Tank anläggningar är noggrant 
miljöanpassade, då de har full invallning av cistern, samt 
spillkar 150 l under påfyllnings plats som även är låsbart.

Har du behov och krav på en effektiv och marknadsmässigt attraktiv anläggn-
ing för att kunna tillhandahålla drivmedel till marknaden, så har vi lösningen.

Commercial Tank
Mobila ovanjords drivmedels anläggningar

Kort om produkten
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Kostnadseffektiv

Industri/B2B

Mindre footprint jämfört med rundtank 
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2 produkter med stor plattform 

Commercial Tank
Mobila ovanjords drivmedels anläggningar

• Standard RAL 7035
• Montering av dispenser
• 150 L Uppsamlings kar vi påfylning
• El skåp
• Plug & Play
• Flexibel  
• Miljöanpassad

• Pump av valfritt fabrikat
• Betalningsterminal av valfritt fabrikat
• Kulör
• Väderskydd
• Installationskontroll
• Nivåmätning
• GPS Larm
• Dekalering enligt kunds önskemål
• Överspolningsskydd

Total 
Volym

Cistern A Cistern B Cistern 
Längd

Total 
Längd

20.5 9.7 10.8 3000 6600

20.5 7.2 13.3 3000 6600

32.3 9.5 22.8 4500 8100

32.3 14.3 18.0 4500 8100

43.6 9.1 34.5 6000 9600

43.6 14.4 29.2 6000 9600

43.6 21.6 22.0 6000 9600

49.3 9.1 40.2 6750 10350

49.3 14.4 34.9 6750 10350

49.3 21.6 27.7 6750 10350

57.6 14.4 43.2 7875 11475

57.6 21.6 36.0 7875 11475

60,5 21,6 38,9 8260 11860

Standard

Options

1 produkt med liten plattform

Total volym CisternLängd Total Längd

20.5 3000 4500

32.3 4500 6000

43.6 6000 7500

49.3 6750 8250

57.6 7875 9375

60,5 8260 9760


